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Lubia Maria Silva de Melo 
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Morais, Bruno Costa e Silva Nogueira 
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formação integral 

Mariana Machado Cunha, Ana Clara 
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José Maria de Barros Júnior 
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COORDENAÇÃO: Caetano De Carli 

 

Título Autores / Coautores 
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A agricultura no livro didático do PNLD-CAMPO: 

discursos e ideologias 

Ângela Maria Alexandre Ramalho e 

Simone Ameliana da Silva 

Educação do Campo e organização Social no Livro 

didático PNLD-Campo 

Simone Ameliana da Silva, Prof. Dr. 

Caetano de Carli e Ângela Maria 

Alexandre Ramalho 

A educação do campo no município de Águas Belas: da 

formação continuada à práxis pedagógica 

Fabiana Alves de Oliveira Gomes e 

Ângela Maria Alexandre Ramalho 

Hortas e pomares urbanos: experiências em educação e 

promoção do desenvolvimento sustentável 

José Carlos da Costa, Emyliane Maria 

de Medeiros Lima, Alexandra Carla da 

Costa e Simone Carla da Costa 

Formação continuada nos contextos da educação do 

campo 
Viviane Noemia de Barros 

Saberes docentes para a Educação do Campo: uma 

breve análise sobre o contexto histórico da vida no 

campo e suas consequências na educação do campo 

atual. 

Ana Clara Serpa Toscano de Brito, 

Iago Felipe Ferreira Rocha, Mariana 

Machado Cunha, Nadja Gabrielly de 

Oliveira Costa e Uriel Borges da Silva 

Júnior. 

Educação Do Campo No Cenário Das Políticas Públicas: 

um retrocesso para os cidadãos camponeses 

Marianna Salgado Cavalcante de 

Vasconcelos 
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Agricultura familiar na Amazônia Setentrional: uma 

experiência na comunidade Jatobá 

Cleane Da Silva Nascimento, Emerson 

Clayton Arantes e Maria Soledade 

Dutra Silva 

A agricultora rural da Mata Sul de Pernambuco e o 

reflexo das políticas públicas no desenvolvimento de sua 

autonomia cidadã. 

Rebeca Luiza De Souza Ribeiro e 

Isabel Cristina Pereira de Oliveira 

O papel da oralidade no ensino e na ressignificação do 

currículo de História para populações do Campo no 

município de Xinguara-PA 

Magno Michell Marçal Braga 
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25 de Agosto, Recife, UFPE, 8:00-12:00 

 

GT 4: Estudos Pós-Coloniais (Auditório Térreo do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Júlia Benzaquen (UFRPE) 

 

Título Autores / Coautores 

Fora e dentro dos muros: a relação Universidade e 

Movimentos Sociais 

Hacsa Priscila Soares de Oliveira e 

Lara Albuquerque Rodrigues 

Entre cientistas sociais e curupiras: Recife conectando-

se a rede global de estudos pós-coloniais 

Gabriel Ferreira de Brito e Júlia 

Figueiredo Benzaquen 

O infeliz casamento entre Teoria Ator-Rede e perspectiva 

(s) Pos-colonial (is) 

Gabriel Ferreira de Brito e Júlia 

Figueiredo Benzaquen 

Da Centralidade do Conhecimento à Centralidade da 

Subjetivação: Os Estudos Pós-Coloniais e a Estrutura 

Curricular do Colégio de Aplicação da UFPE 

Madson Góis Diniz 

A representação dos (i – r) representáveis: Freire e o 

pensamento pós-colonial 
Germana da Silva Nascimento 
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A conjuração da violência: notas sobre o prefácio de Os 

condenados da terra 
Alexandro Silva de Jesus 

Liberdade e subalternidade: uma visão ocidental sobre 

desenvolvimento 

Gisele Morais de Oliveira e Victória 

Louise Barbosa 

A produção social do habitat como reconfiguração pós-

colonial da cidade 
Felipe Machado de Moraes 

Modernidade e Trans-modernidade na filosofia da 

libertação de Enrique Dussel 
Fabio Alves Ferreira 

 

GT 5: Museus e Cultura Política (Auditório II do Departamento de  

Antropologia e Museologia – 13º. Andar Do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Francisco Sá Barreto (UFPE) 

 

Título Autores / Coautores 

Museus, objetificação e ausência de ser: considerações 

acerca do distanciamento da noção de pessoa em 

coleções museais. 

Fernando Barros Jr 

"As parteiras precisam de um museu": notas sobre um 

museu em processo 
Elaine Müller e Júlia Morim 
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Hierarquização de saberes: Identidade e significações no 

Acervo Josué Pereira Crispim (Icapuí-Ceará) 
Gilvanildo Klebson Mendes Ferreira 

Terra De Maracatu E De Maracatuzeiro: Uma Paisagem 

Cultural 
Rogério José De Oliveira Júnior 

Juventude e Cultura política: uma análise das atuações 

políticas juvenis nas décadas de 1960 e 1970 
Sidney Oliveira Santos Silva Filho 

Holiday: alegoria imagética para uma reflexão pós-

colonial 
Flávio Vinicius Pierri 

Cidade, Memórias e Museologia Social: O caso do 

Museu da Beira da Linha do Coque 
Robson de Santana 

 

GT 6: Organização Escolar e Cultura Local (Auditório III do Departamento de  

Antropologia e Museologia – 13º. Andar do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Jamerson Kemps Gusmão Moura (UFPE) 

 

Título Autores / Coautores 

O discurso educacional contemporâneo: vínculos e 

rupturas com uma herança epistemológica colonial 
Manuela Dias De Melo 
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Educação popular Marilia Da Silva Costa 

AVIPA: Interrelações entre a cultura local e práticas 

pedagógicas em um contexto de formação humana não 

formal 

Laurimar Thomé Da Rocha, Guaraçaí 

Terezinha dos Santos, Laila Aline 

Candido da Silva e Rachel Melo de 

Azevedo Costa 

"A falta de respeito dos alunos e a cultura da 

insubmissão a autoridade". 

Jéssica Mignac de Oliveira, Thássia De 

Andrade Gomes e Wendel Ricardo 

Honorato De Santana Santos 
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26 de Agosto, Recife, UFPE, 8:00-12:00 

 

GT 4: Estudos Pós-Coloniais (Auditório Térreo do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Júlia Benzaquen (UFRPE) 

 

Título Autores / Coautores 

Tecendo fome de monstras animalistas: sobre exofagia 

civilizatória, violências, colonização e sequestro das 

subjetividades a partir da alimentação moderna. 

Akuenda Translésbicha 

Literatura à margem do cânone: Movimento dos 

Escritores Independentes de Pernambuco 
Josefa Janiele Cordeiro Marinho 

Estigma e a lógica da exclusão: constituição identitária 

de pessoas em situação de rua 
Thiago Santos 

Quando identidades não se encerram: etnias enquanto 

manutenção de elites no continente africano 
Fernando Barros Jr 

HIV/aids em Moçambique e organizações feministas 
Thaís Cecília dos Santos Brito e 

Rosineide Cordeiro 
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Feminismo de maes: saberes e práticas comunitárias Indira corban brito guerra 

A presença da pós-colonialidade na Educação 

Quilombola como facilitadora para a concretização da 

justiça cognitiva – estudo de caso da comunidade 

Conceição das Crioulas 

Keyla Gislane Oliveira Alpes, Marcos 

Moraes Valença e Ana Caroline 

Oliveira Pedroso 

Reconhecimento social e estratégias políticas: 

identidade(s) negra(s) nas mídias sociais 
Poliana Ribeiro Arcelino de Macedo 

O Caso Aranha e o Sujeito Negro no Futebol Rodrigo Eiras 

O abolicionista André Rebouças como um intelectual do 

atlântico negro 
Anita Maria Pequeno Soares 

 

GT 5: Museus e Cultura Política (Auditório II do Departamento de  

Antropologia e Museologia – 13º. Andar do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Francisco Sá Barreto (UFPE) 

 

Título Autores / Coautores 

A Exposição Edifício Recife e As Problemáticas da 

Representação da Cidade 
Wallison Rudá Bezerra Araújo 
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Museu Pra Quem?: etnografia e gentrificação como parte 

da análise museal 
Tatiana Coelho da Paz Bezerra 

Exposição Em Diálogo: Um Estudo De Caso Da 

Expografia Da Mostra “Capibaribe Meu Rio” No Museu 

Da Cidade Do Recife 

Marina Souza Melo 

O Patrimônio Ferroviário e a Renovação Urbana Adriane Alves da Silva 

Capitalismo, Patrimônio E Identidade – A (Re) 

Construção Social A Partir Da “Fábrica De Tecidos” 
Camila Maria Silva de Moraes Santos 

Fábrica Tacaruna: especulações, debates e embates 

sobre seu destino 
Mariza Mariano Monteiro 

A Discussão Dos Espaços Públicos: Política, Patrimônio, 

Cultura E Turismo (Estudo De Caso Do Pátio De São 

Pedro) 

Caroline Ferreira Freire Andrade Lira 
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GT 6: Organização Escolar e Cultura Local (Auditório III do Departamento de  

Antropologia e Museologia – 13º. Andar do CFCH) 

COORDENAÇÃO: Jamerson Kemps Gusmão Moura (UFPE) 

 

Título Autores / Coautores 

O sistema de ensino brasileiro: uma reflexão sobre as 

influências histórico-culturais constitutivas do seu 

funcionamento 

Ryanne Mayse Chalega Lima 

As principais abordagens do processo ensino - 

aprendizagem analisadas a partir da concepção 

Freireana dos termos comunicação e extensão. 

Ialle Juliana Souza Marques 

Entre reconstruções e hiatos: alguns aspectos da 

temática indígena no NE nos espaços escolares 
Eliana De Barros Monteiro 

Práticas de iniciação à docência no ensino de história 

nas séries iniciais 

Juliana Maria Araújo de Oliveira e Taís 

Melo Da Silva Leonardo 

Identidade, música e cultura: o coco de roda como 

instrumento para construção da sociedade que queremos 

Leandro Muniz Barbosa da Silva, 

Bárbara Salla Marx, Gisele Mirella da 

Silva Braga, José Thiago Gusmão e 

Araujo e Vanice Santiago Fragoso 

Selva 
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RESUMOS 

 

 

GT 1: EDUCAÇÃO E IDENTIDADE 

 

 

Coordenação:  

Valdir Eduardo da Silva (UFRPE) 

Erick Morris (Universidade de Coimbra) 

 

 

 

23 e 24 de Agosto de 2016, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica 

de Garanhuns 

Auditório do Hospital Veterinário 
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A PRÁTICA DOCENTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLEXÕES SOBRE O DESENHO NO 

PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

Fabiana da Silva Ferreira - fabianasf2007@hotmail.com 

 

O objetivo deste artigo é instigar a reflexão sobre as possibilidades de aprendizagem e 

desenvolvimento que o uso do desenho pode proporcionar a criança na educação infantil. O desenho 

é uma linguagem muito usada pelas crianças, é uma marca da maioria, na infância algumas crianças 

tem maior facilidade para desenhar, fazem de forma tão espontânea como se estivessem brincando. 

Partindo do gostar que a criança tem com o desenho vale refletir sobre esse viéis, é buscar aproveita 

essa ação para ajudar no desenvolvimento e aprendizagem. 

 

O PAPEL DO EDUCADOR E A AUTONOMIA DO EDUCANDO: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO 

SOCIAL DO PROFESSOR 

 

Maria Goretti Prohmann - mgprohmann@hotmail.com 

 

Este artigo tem como proposta desenvolver a partir de levantamentos teóricos uma reflexão para os 

profissionais da educação sobre suas práticas pedagógicas de maneira mais profunda e assim propor 

uma visão diferenciada da educação no dia a dia escolar. Visa refletir também sobre o papel do 

professor diante de tantos desafios que enfrenta a sociedade atual. Para isso, apoia-se em teóricos 

como: Freire, Gadotti, Saviani, entre outros que reforçam a importância desse profissional nas 

questões políticas atuando como mediador e levando o educando a se perceber parte desse processo 

de transformação para uma educação igualitária e com qualidade. 

 

PROJETO: DOCUMENTO DE IDENTIDADE CULTURAL 

 

Marina Marcela Herrero - marinaherrero@sescsp.org.br 

 

Processo de ressignificação simbólica com povos indígenas e comunidades tradicionais, tecnologia 

social desenvolvida pelo SESC através de suas ações de fortalecimento da autoestima e 

mailto:mgprohmann@hotmail.com
mailto:marinaherrero@sescsp.org.br
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autodeterminação dos atores, por meio da revitalização de traços de sua cultura tradicional. Os 

projetos de revitalização cultural são desenvolvidos respeitando-se processos permanentes de 

captação, análise/compreensão e devolução. Sendo projetos de revitalização, ação social e 

intervenção comunitária, objetivando o reforço das identidades e o empoderamento. Se apresentam, 

também, como uma forte ferramenta para as lutas por direitos coletivos. 

 

COCO DE SENZALA: ORALIDADE E TRANSMISSÃO DE SABERES NA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NEGRA 

 

Rennan Mendes Dos Santos - rennanprofessor@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da tradição oral na preservação da 

cultura e no processo de fortalecimento da identidade afro-brasileira através da transmissão de 

saberes. A Pesquisa teve como foco a manifestação do Coco de Senzala, uma das diversas variantes 

do ritmo e dança do Coco em Pernambuco. Tomamos como objeto as práticas e transmissões desse 

folguedo através das letras das músicas do Mestre Zé Negão da cidade de Camaragibe – PE, que 

rememoram o tempo da escravidão e dos engenhos exaltando e colocando o negro como figura central 

em suas narrativas 

 

A RECORRENTE INEXISTENCIA DE CONTOS AFRICANOS NA PRÁTICA DO ENSINO DE 

LITERATURA NOS ANOS DA FORMAÇÃO INICIAL: UM ESTUDO SOBRE AS MARCAS 

PSICOLÓGICAS E OS IMPASSES DESSAS PEDAGOGIAS NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS SEM  

PRECONCEITOS. 

 

Hélida Suelen Cordeiro De Souza e Sergio Ricardo Cordeiro da Silva - helidasbu2@hotmail.com 

 

A maioria dos brasileiros em algum momento, já se deparou vivenciando situações de racismo e 

preconceitos,em sua infância ou adolescência,como a já citada obra “Pedagogia do Oprimido” propõe 

formas de desconstruir o mito da estrutura opressora, a perspectiva pós colonial assinala diferentes 

estratégias para a desconstrução do mito do eurocentrismo. Notado que essa perspectiva precisa e 

pode ser transformada em novas práticas pedagógicas e assim estabelecer também na 

sociedade,novas expectativas sociais. O trabalho visa realizar um estudo sobre o discurso sociológico 
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da modernidade em relação as práticas de leitura e ensino,por meios de contos africanos com crianças 

até os 10 anos de idade. 

 

ANÁLISE DA EVASÃO ESCOLAR NA EJA 

 

Geane Tenório De Lima De Melo - melogeane@yahoo.com.br  e Robson Santos de Oliveira 

 

Os índices de evasão escolar em todo país na modalidade EJA, segundo uma pesquisa divulgada em 

2008 pelo IBGE mostra que, dos oito milhões de brasileiros que já frequentaram os cursos de EJA, 

43% não concluíram. No ano 2009 a 2011 segundo o censo escolar (Mec/Inep) houve quedas de 

matrículas em todo país, sendo que, entre os alunos matriculados 50% desistem antes do final do 

curso e dentre estes de 15 a 25% não são considerados alfabetizados. A evasão escolar na EJA, 

portanto, é um assunto que requer análise de suas causas e discussão sobre possibilidades de rever 

o quadro, mantendo ao máximo o número de estudantes em sala de aula durante todo o curso.   

 

FILOSOFIA NA INFÂNCIA PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO CRÍTICO 

 

Adriana Rodrigues Vilela - drika_bruxinha3000@hotmail.com 

 

A ideia de formar do cidadão crítico através do ensino de filosofia desde os anos iniciais de 

escolarização, parte do pressuposto de que as crianças desde as mais jovens, são aptas à pensar 

criticamente. A partir disso, este trabalho buscou realizar um estudo teórico sobre a infância; fazer 

uma discussão a respeito da educação escolar; além de trazer a discussão sobre o desafio que é 

formar o cidadão crítico em um Estado marcado pela lógica burguesa capitalista. Nessa perspectiva 

destacamos como a escola, através do ensino de filosofia, pode se tornar um veículo de resistência,  

formando os educandos desde cedo para a consciência crítica do mundo em que vive. 
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DISCUSSÕES E ENSINO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Marcielly Teixeira Correia - marcy.correia1903@gmail.com 

 

Este trabalho é parte do resultado de uma pesquisa que está sendo realizada com uma turma das 

séries iniciais do ensino fundamental. A princípio traremos discussão sobre a importância do ensino 

das relações étnico-raciais que devem estar presentes na educação escolar como um caminho para 

diminuição de práticas discriminatórias. Para isso nos embasamos em algumas teorias pós-coloniais, 

Santos e Meneses (2009); Quijano (2009);  Said (2004); Fanon (2008);  mostrando a herança deixada 

pelo colonialismo, como um tempo histórico que estigmatizou o negro como um ser diferente, inferior, 

ou seja, “o outro”. Traremos na terceira parte deste artigo os resultados prévios da diagnose e 

intervenção. 

 

INTERDISCIPLINARIDADE E ECOLOGIA DOS SABERES 

 

Valéria Carvalho Cavalcanti - valeriacavalcanti16@gmail.com 

 

Pretendemos com esse artigo fazer reflexões acerca do trabalho com a interdisciplinaridade, o que é, 

ou pode ser, qual a importância de serem trabalhados conceitos mutuamente com objetivos em 

comum, ou seja, pensar na relevância do trabalho interdisciplinar; além de discutir as relações de 

poder existentes entre as disciplinas escolares e o sistema que compõe as instituições educacionais 

à luz de alguns autores, entre eles Boaventura de Sousa Santos. 

 

SAÚDE MENTAL E CIDADANIA: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA REDE DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

 

Thais Cavalcanti Bezerra – thaisaudemental@gmail.com, Aline Ramos de Alcântara Barbosa, Jucele 

Gomes de Sales 

 

Atualmente, o Sistema Único de Saúde enfrenta significativos retrocessos que impactam 

negativamente na maioria da população brasileira: privatização, desmonte e sucateamento. Na Saúde 
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Mental isto se reproduz com ataques aos avanços conquistados através da Reforma Psiquiátrica. O 

presente trabalho, a partir da experiência de estágio em um Centro de Atenção Psicossocial, traz 

propostas de intervenção para enfrentar essas questões no cotidiano com ações organizadas 

coletivamente. Priorizando aspectos como identidade e cidadania da pessoa em transtorno mental. 

utilizaremos da metodologia de roda de conversas com o objetivo de politização dos debates e 

construção coletiva envolvendo profissionais, usuários do serviço e seus familiares. 

 

GÊNERO E EDUCAÇÃO: O USO DAS VISUALIDADES COMO PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

NO ESPAÇO ESCOLAR. 

 

Lydiane Batista De Vasconcelos - lydianebatista@yahoo.com.br 

 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar o projeto de extensão desenvolvido no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano.  Como contribuição conceitual e 

pedagógica, utilizamos as pesquisas realizadas pela arte-educadora Ana Mãe Barbosa sobre a 

proposta triangular na educação. A proposta de Barbosa parte de uma triangulação que perpassa: o 

fazer artístico, a leitura da imagem e a contextualização. Para a construção das categorias, partimos 

das existentes na literatura disponível sobre a temática, a fim de repensar e reconstruirmos 

coletivamente as mesmas. 

 

ARTISTAS URBANOS: UM DIÁLOGO ENTRE A SOCIEDADE EXCLUDENTE E A LINGUAGEM 

ARTÍSTICAS DE RESISTÊNCIAS DAS RUAS. 

 

José Geneilson Maraba Alves - historiamaraba@hotmail.com 

 

O graffiti surgiu no Bronxs, subúrbio de Nova Iorque junto com as batidas do DJ Afrika Bambaataa 

onde essa linguagem visual adquiriu forma de protestos contra a violência da época, onde os 

escritores divulgavam seus desenhos em ônibus, trens e muros. A influência dessa arte veio para o 

Brasil na metade da década de 70, e na medida em que foram tendo mais liberdade de expressão, 

essa arte de rua foi se deslocando para outros lugares do país. Já a pichação surgiu no Brasil na 

década de 60, como forma de protesto contra a ditadura militar existente no país.  Frases como “Abaixo 

a repressão”, “não á ditadura militar” foram sendo colocadas nos muros das grandes metrópoles. 
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A CONTRIBUIÇÃO DA ONG MAJÊ MOLÊ NO EMPODERAMENTO DA JUVENTUDE NEGRA EM 

PERNAMBUCO 

 

Maria Do Carmo Oliveira Da Silva e Lubia Maria Silva de Melo - m.carmmens@bol.com.br 

 

Este estudo tem como objetivo geral analisar a contribuição da ONG Majê Molê no empoderamento 

da juventude negra pernambucana; identificando os fatores que contribuem para o processo de 

exclusão da juventude negra e verificando como as ações da ONG Majê Molê favorecem o processo 

identitário e pertencimento desse público.  No referencial teórico foram discutidas questões acerca 

dos estudos pós-coloniais de Quijano (2005, 2007), o papel das pedagogias alicerçadas nas 

comunidades defendidas por Arroyo(2014) e Martins( 2016), entre outros. Ao término da pesquisa 

constata-se que a ONG Majê Molê exerce um papel significativo na luta pelo empoderamento da 

juventude negra. 

 

INFÂNCIAS: BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS A PARTIR DE PRÁTICAS DESCOLONIZADORAS 

 

Lubia Maria Silva De Melo e Maria do Carmo Oliveira da Silva- lubialucas@yahoo.com.br 

 

A presente pesquisa aborda a partir da perspectiva de formação continuada de educadores da 

Educação Infantil da Rede Municipal de Olinda através da parceria com o Instituto Ce A do Projeto 

Paralapracá o objetivo de compreender a partir da análise das práticas pedagógicas socializadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem(AVA), o significado da brincadeira e dos brinquedos no contexto 

das crianças pequenas do município de Olinda-PE. O intuito é verificar como as culturas dessas 

crianças estão sendo ouvidas e visibilizadas nesse contexto.O estudo procura dialogar com a 

sociologia das infâncias e os estudos Pós-coloniais, fundamentando-se em Santos(BOAVENTURA, 

2010), Mignolo (2003), Abromowitcz (2003), Quijano (2007), entre outros (as). 
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O INDIVÍDUO FEMININO NORDESTINO DO SÉCULO VINTE QUE VIROU MITO 

 

Geórgia Priscila Alves - georgia.alves1@gmail.com 

 

É dia claro no Recife e o centro não cheira mais a estrume nem suor de cavalo. No bairro antigo, ruas 

limpas e espaçosas, vastidão também das calçadas. A chegada dos bondes ampliou a largura das 

avenidas e a visão que o indivíduo do século vinte tem da cidade, última capital brasileira a adotar o 

chamado "progresso". Pela primeira vez o bravo coração pulsante pernambucano não foi pioneiro. 

Antes tarde do que nunca. Entre registros da coleção de Allen Morrinson, uma mocinha olha para fora 

do veículo, com jeito distante. Prepara-se para um mergulho na praia de Olinda e o confronto curador 

de um banho de mar. Acompanhada do pai e das irmãs a mocinha está em despedida de uma infância. 

Seu nome é Clarice. O ano, 1930, de adeus adiado que tardou. 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS CONSCIENTIZADORAS DA DESIGUALDADE SOCIAL 

 

Tamyres Maria Roque Da Silva Cavalcante De Barros e Viviane Maria da Silva Ferreira - 

mariatamyresroque@gmail.com 

 

O presente trabalho busca apresentar uma alternativa pedagógica com vistas à conscientização de 

alunos de 5º ano de uma escola pública municipal de Garanhuns- PE com respeito a temas relativos 

à desigualdade social. Vendo que o Brasil é um país que se encontra com uma gritante desigualdade 

social, e que atuamos em um campo social marcado historicamente pela exclusão de grandes 

contingentes da população acreditamos que a mediação pedagógica planejada e articulada pode 

contribuir para a compreensão dos problemas presentes no cotidiano dos alunos e o papel 

desempenhado pelo universo cultural neste processo. Utilizamos como método a pesquisa- ação, se 

constituindo em um estudo sistemático, continuado e empiricamente fundamentado. 
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A CONSTRUÇÃO DA CRITICIDADE ATRAVÉS DA LEITURA NO PERCURSO DA 

APRENDIZAGEM INFANTIL 

 

Jayne Barbosa De Melo - melo.jayne@outlook.com 

 

Este trabalho consiste em apresentar uma metodologia utilizada em um projeto PIBID acerca da 

construção da criticidade infantil através da leitura em uma sala de 3º ano, ensino fundamental, de 

uma escola da rede municipal de Garanhuns. A metodologia utilizou-se de gêneros e tipos textuais 

diversos e estratégias de leitura. A fundamentação teórica apoiou-se em Isabel Solé, Paulo Freire, 

Gabriel Grossi, Maria Paula Meneses e Boaventura de Souza Santos. As atividades propostas 

incluíram poesia infantil, fábulas, histórias em quadrinho, parábolas e vídeos, de modo a auxiliar a 

professora a reorganizar sua prática e colaborando para a formação de cidadãos críticos, reflexivos e 

ativos em nossa sociedade. 

 

CONHECIMENTO HISTÓRICO E ENSINO DE HISTÓRIA: PERSPECTIVAS DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Fernandina de Andrade Alves, Marta Margarida de Andrade Lima e Danielle Ferreira da Silva - 

fernandinaalves@hotmail.com 

 

Este artigo tem por objetivo discutir o desenvolvimento do projeto de pesquisa intitulado “O trabalho 

sobre ensino/produção do conhecimento histórico escolar com alunos do 4º ano do Ensino 

Fundamental”, realizado em duas escolas municipais na cidade de Garanhuns-PE, ao analisar as 

estratégias e as abordagens que possibilitam a produção do conhecimento histórico escolar com 

crianças dos anos iniciais.  A fundamentação teórica desta investigação partiu dos trabalhos realizados 

por Lee (2001) e Cooper (2002) que apresentam perspectivas teórico-metodológicas sobre a 

construção da aprendizagem histórica para a formação das crianças e sua relação com o mundo em 

que vive. 
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GÊNERO, IDENTIDADE E DIVERSIDADE SEXUAL: DISCUSSÕES NECESSÁRIAS NO ÂMBITO 

ESCOLAR 

 

José Maria De Barros Júnior - junior.barros.3000@hotmail.com e Susana Alves de Araújo 

 

O presente artigo busca destacar a importância e a necessidade de se trabalhar gênero, identidade e 

diversidade no contexto escolar. O interesse por pesquisar essa temática surgiu devido à curiosidade 

dos autores em conhecer melhor o assunto e da carência desse tema nos cursos de formação. Nosso 

principal objetivo é compreender como gênero, identidade e diversidade sexual podem ser discutidos 

no ambiente escolar. Ademais, pretendemos analisar as discussões sobre a inclusão das questões de 

gênero na sala de aula, verificar as consequências da omissão ou inclusão desse tema na escola e 

entender como essas questões perpassam o ambiente escolar na construção de identidades. 

 

IDENTIDADES E PLURALISMO CULTURAL/RELIGIOSO NO BRASIL 

 

Roberto Belo - professor.robertobelo@gmail.com 

 

Toda uma diversidade de povos e etnias contribuiu para a formação e constituição da nossa identidade 

nacional. A religião é um elemento muito presente na vida do povo brasileiro e isso se reflete em sua 

vida diária de tal modo que se constitui parte fundamental do ethos da cultura brasileira.  A prática do 

diálogo intercultural e inter-religioso deve invadir as instituições senão seremos tragados pelo 

preconceito, discriminação, injustiça e ódio. O pluralismo religioso tem contribuído para a configuração 

de um espaço cultural e simbólico mais diversificado, uma vez que a hegemonia de grupos 

culturais/religiosos só tem contribuído para a disseminação de preconceito, discriminação, subjugação 

e desigualdades. 
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O ENSINO DA DIVERSIDADE SEXUAL E DE GÊNERO, ATRAVÉS DA LITERATURA INFANTIL 

 

Jadiel Djone Alves Da Silva e Raquel Lopes Ferreira da Silva Valença - jadieldjones@hotmail.com 

 

Este trabalho é um recorte da experiência de pesquisa para o desenvolvimento do trabalho de 

conclusão de curso na UFRPE/UAG, buscando compreender a importância da literatura infantil na 

educação em uma turma de 3 ano do ensino fundamental, como fonte de abordar temáticas 

pertinentes a diversidade sexual e de gênero que se faz necessário ser trabalhada no  ambiente 

escolar que é realidade vigente. 

 

O MAIS BELO DOS BELOS: HISTÓRIA, REPRESENTAÇÕES E IDENTIDADE DO ILÊ AIYÊ 

 

Lucas Spinelli Ferreira Silva - lspinelliferreira@hotmail.com 

 

Para iniciarmos uma discussão aprofundada sobre o Início e a história do Bloco Afro Ilê Aiyê, é 

necessário compreendermos a origem do Samba-Reggae. A comunicação aborda o processo de 

invenção do samba-reggae, gênero criado pelos blocos afro-carnavalescos de Salvador-BA, nos anos 

1980. Este estilo percussivo se caracteriza, em termos conceituais, pela apologia ao negro e, 

musicalmente, pela recriação de sonoridades afro-americanas. Nesse sentido pudemos observar um 

sentimento de reconhecimento da sua estética negra, de identidade com sua cultura local em diálogo 

com a cultura do continente africano. O Ilê AIyê representa a ideia de apresentar a grandeza do 

universo negro e modificar a imagem retratada na época  
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GT 2: TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO ALTERNATIVAS 
 

 

Coordenação: 

Anderson Alencar (UFRPE) 
 

 

 

 

 

23 e 24 de Agosto de 2016, Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica 

de Garanhuns 

Auditório II  
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ANÁLISE DAS DISTRIBUIÇÕES LINUX APLICADAS AOS LAPTOPS DO PROJETO “UM 

COMPUTADOR POR ALUNO” 

 

Dário de Araújo Frazão, Anderson Fernandes de Alencar, Igor Medeiros Vanderlei, Renato Pereira 

da Silva, José Otávio Timóteo de Souza - dario.frazao@hotmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de customização de uma distribuição Linux, 

aplicadas aos computadores portáteis do Programa Um Computador por Aluno, obtidos como um dos 

resultados do projeto de extensão “Tecnologias da informação, comunicação e educação: 

potencializando os processos de ensino e aprendizagem”, projeto que surgiu a partir da demanda 

apontada pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Garanhuns-PE para a Universidade 

Federal Rural de Pernambuco. Foram cinco etapas: Avaliação do hardware e software, Análise da 

adequação de diversas distribuições Linux, Seleção e instalação da distribuição, Seleção e instalação 

dos aplicativos e Replicação do sistema. 

 

TIME JR. – TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO NO AGRESTE MERIDIONAL DE 

PERNAMBUCO 

 

Dário de Araújo Frazão, João Bosco de Lima Júnior, Anderson Fernandes de Alencar, Rômulo José 

Ferreira de Morais, Bruno Costa e Silva Nogueira - dario.frazao@hotmail.com 

 

Este trabalho apresenta a TIME Jr., empresa júnior do Curso de Ciência da Computação da Unidade 

Acadêmica de Garanhuns – PE / Universidade Federal Rural de Pernambuco e o projeto de extensão 

por ela realizado e as ações previstas para o segundo semestre de 2016 e 2017. O projeto de extensão 

realizado oportunizou a estudantes do ensino superior o contato com diversas áreas de Tecnologia. 

Entre as atividades previstas para o segundo semestre de 2016 e para 2017, encontram-se: Jornada 

de Cursos Time Jr., Desenvolvimento do site institucional do curso de Engenharia de Alimentos e 

Implantação na Universidade de um sistema online para solicitação de documentos por parte dos 

discentes. 

 

 

mailto:dario.frazao@hotmail.com
mailto:dario.frazao@hotmail.com


 

 

36 

 

OUTRAS ECONOMIAS E O DO ESTADO BRASILEIRO: OS CASOS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA 

E DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Aline Mendonça dos Santos - aline.santos@ucpel.edu.br 

 

As outras economias se desdobram em uma diversidade significativa de atividades econômicas 

consideradas contra hegemônicas. Embora estas experiências existam desde muito tempo, foi nos 

últimos vinte anos que ganham destaque tanto no campo político como científico. No Brasil, a 

visibilidade destas experiências teve o contributo importante do Estado que institucionalizou algumas 

políticas públicas para contemplar as demandas das outras economias. A proposta do trabalho é olhar 

para as outras economias a partir de dois segmentos: economia solidária e agricultura familiar e, 

assim, compreender os avanços e retrocessos que obtiveram com a estreita relação entre Estado e 

sociedade. 

 

LETRAMENTO(S) EM REDE SOCIAL: O USO DA LEITURA E DA ESCRITA COMO PRÁTICA 

SOCIAL NO FACEBOOK 

 

Laene Alves Pacheco Vaz - laene.vaz@gmail.com 

 

O amplo acesso às novas Tecnologias da Informação e Comunicação proporcionam novas práticas 

de leitura e escrita mediadas por gêneros textuais. Assim, buscamos analisar estratégias e 

procedimentos exigidos por tais práticas em grupo criado no Facebook, e em que aspectos essas 

práticas configuram eventos de letramento. Para tal, tratamos de letramento (s), sobretudo, com 

Soares (2002), Coscarelli (2011) e Ribeiro (2011). Adotamos como metodologia a pesquisa-ação, 

mediante oficinas em uma turma de Ensino Fundamental, em Garanhuns-PE. Concluímos que as 

práticas de leitura e escrita nesse ambiente desenvolvem a criticidade, o protagonismo, a 

aprendizagem colaborativa e o letramento digital. 
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DIÁLOGO ENTRE SABERES: A RELAÇÃO ENTRE A UFPE E A SOCIEDADE NO 

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS 

 

Leidijane da Silva Dias e Jackeline Amantino de Andrade - leidijane.dias@gmail.com 

 

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) foi o lócus desta pesquisa, cujo objetivo consistiu em 

analisar sua relação com a sociedade no desenvolvimento de Tecnologias Sociais (TS). Realizou-se 

um estudo de caso qualitativo e verificou-se que as TS são geradas a partir da integração do 

conhecimento técnico-científico ao saber popular. A relação entre a UFPE e a sociedade, no que 

concerne ao desenvolvimento de TS, aponta para um lugar de diálogo entre saberes e tem na 

articulação Ensino-Pesquisa-Extensão elementos para transformação social. Nesse contexto, a UFPE 

cumpre o seu compromisso junto aos movimentos sociais, envolvendo as comunidades socialmente 

excluídas, sendo um dos atores que apresenta legitimidade e força perante a sociedade. 

 

EDUCAÇÃO, SOFTWARE LIVRE E O PROJETO "UM COMPUTADOR POR ALUNO" 

 

Tarcis Silva de Souza, Anderson Fernandes de Alencar, Igor Medeiros Vanderlei, Joelma Arcoverde 

da Silva, Marcio Silva de Castro - tarcis_gow@live.com 

 

O presente trabalho apresenta o projeto de extensão "Tecnologias da informação, comunicação e 

educação: potencializando os processos de ensino e aprendizagem" e a definição dos softwares livres 

instalados nos computadores portáteis do projeto "Um Computado por Aluno (UCA)" existentes na 

cidade de Garanhuns - PE. O projeto contou com atividades visando resultados como: a) Seleção de 

softwares; b) Personalização de um sistema operacional GNU/Linux; c) Relação dos softwares 

definidos com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil e os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, entre outros. Consideramos que o projeto contribui com a ampliação do uso das TICs na 

educação, além de possibilitar futuros resultados adicionais. 
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ARTE DIGITAL: POSSÍVEIS SABERES SOCIAIS NECESSÁRIOS À FORMAÇÃO INTEGRAL 

 

Mariana Machado Cunha, Ana Clara Serpa Toscano de Brito e Uriel Borges da Silva Junior - 

mariana.uag.ufrpe@gmail.com 

 

O objetivo deste trabalho é analisar e compreender a relação entre o ensino de Arte na cibercultura e 

a formação do educando, sujeito crítico e reflexivo. Buscamos discutir a temática fazendo reflexões a 

partir dos textos de alguns estudiosos da área como Paulo Freire que aborda os saberes necessários 

à prática educativa, Fernanda Pereira da Cunha que discute a educação digital crítica na e-

arte/educação e Kenia Kodel Cox que trata da informática na educação escolar. Para isso realizamos 

uma pesquisa bibliográfica, na qual analisamos e articulamos as principais ideias dos autores citados, 

entre outros. Vimos que é essencial articular os saberes sistematizados com os saberes sociais para 

que o educando seja capaz de se formar integralmente. 

 

IMAGENS ANIMADAS COMO INSTRUMENTO MULTIFUNCIONAL DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM: DA EDUCAÇÃO INFANTIL À UNIVERSIDADE 

 

José Maria de Barros Júnior - junior.barros.3000@hotmail.com 

 

Esse artigo busca refletir sobre o uso de imagens animadas na como instrumento de ensino, 

aprendizagem e reflexão de conteúdos na educação infantil e na universidade. Por meio dele, 

buscamos identificar as possibilidades de uso das imagens animadas em sala de aula, compreender 

como as imagens animadas podem auxiliar no ensino e aprendizagem de conteúdos e discutir a 

respeito do uso de imagens animadas na universidade como instrumento dinâmico de reflexão. 
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FORMAÇÃO DOCENTE: O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO COMO ALTERNATIVAS SOCIAIS DE ENSINO PARA A ESCOLA DO CAMPO 

 

Ana Clara Serpa Toscano de Brito - acstoscano@gmail.com 

 

Este trabalho aborda as primeiras reflexões em torno do uso das Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação como recursos favoráveis à criação de novos espaços educacionais e de produção da 

informação e do conhecimento. Tendo em vista que os meios tecnológicos se tornam cada dia mais 

importantes para a propagação de informação e que as escolas do campo costumam ser 

marginalizadas do processo de aquisição desses recursos, objetivamos discutir a exclusão digital 

existente no campo, propondo alternativas que visem a inclusão digital e o uso desses meios na 

formação docente. Com a realização da pesquisa, bibliográfica, visamos mostrar os benefícios que 

uso pedagógico da tecnologia pode trazer para a educação do campo, formal ou não formal. 

 

O USO DE SOFTWARES LIVRES OU GRATUITOS NA APRENDIZAGEM DA LEITURA E ESCRITA 

DE ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Adriana de Araújo Lima e Anderson Fernandes de Alencar - adrianaaraujolima2@gmail.com 

 

Os softwares livres de alfabetização podem propiciar o reforço das habilidades de leitura e escrita. No 

entanto, tivemos, em diversas pesquisas na internet, dificuldade em localizar esses softwares. Nesse 

sentido, este trabalho visa contribuir para democratizar o acesso a softwares livres para a 

alfabetização da leitura e escrita nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Os resultados esperados 

da pesquisa serão um mapeamento de softwares livres com foco na alfabetização da leitura e escrita  

e a classificação dos programas por nível de ensino, ano e habilidade. Também relacionaremos os 

aplicativos com as diretrizes e os parâmetros curriculares nacionais para posteriormente desenvolver 

um catálogo com estes softwares.         
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A JORNADA DE MANIFESTAÇÕES DE 2013 NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: A 

CONSTRUÇÃO POPULAR EM BUSCA DA CIDADANIA E ALTERNATIVAS SOCIAIS 

IGUALITÁRIAS 

 

Uriel Borges Da Silva Júnior, Ana Clara Serpa Toscano de Brito e Mariana Machado Cunha - 

lirink@gmail.com 

 

Observando as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, neste trabalho 

tentamos demonstrar a importância das manifestações populares de 2013, no Rio de Janeiro. Em seu 

início foram convocadas pelo “Movimento Passe Livre” a fim de barrar o aumento das passagens de 

ônibus, mas posteriormente foram adquirindo outras demandas: direitos por educação, saúde e 

segurança pública de qualidade. Desta maneira a Geografia aparece ocupando os debates dentro da 

sociedade. Tive como metodologia revisão bibliográfica e pesquisas empíricas. Esta conjuntura fez 

com que parte da população atingida pelos descasos do governo se rebelasse e deixassem de ser 

objetos na sociedade e começassem a se tornar sujeitos da sua própria história. 
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A AGRICULTURA NO LIVRO DIDÁTICO DO PNLD- CAMPO: DISCURSOS E IDEOLOGIAS 

 

Ângela Maria Alexandre Ramalho - angelaalexandre.27@hotmail.com e Simone Ameliana da Silva 

 

Este trabalho discute a Educação do Campo associada ao desenvolvimento sociocultural, político e 

econômico das comunidades campesinas. Aborda-se a diferença entre Educação do Campo e 

Educação Rural, modelos educacionais que nascem em bases diferentes e conflitantes que podem 

influenciar as políticas educacionais para o campo. Objetivamos analisar o discurso acerca da 

agricultura presente em um livro do Programa Nacional do Livro Didático do Campo (PNLD- Campo). 

Os resultados sinalizam para uma predominância da visão capitalista do campo, tendendo a idealizar 

as formas de organização da agricultura capitalista.   

 

A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA COM ÊNFASE EM SAÚDE DA 

POPULAÇÃO DO CAMPO: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO CAMPO. 

 

Ângela Pereira - fisiot.angelapereira@yahoo.com.br 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência em desenvolvimento da Residência 

Multiprofissional em Saúde da Família com Ênfase em Saúde da População do Campo em 

comunidades quilombolas e em áreas de reforma agrária, analisando a formação em saúde 

direcionada à população do campo. Trata-se, portanto, de um trabalho de caráter descritivo que se 

enquadra no gênero textual de relato de experiência. O percurso metodológico se deu com a pesquisa 

de referencial teórico em meios eletrônicos e entrevista com uma das coordenadoras da Residência. 

Considerou-se que diante da necessidade histórica de acesso a direitos sociais da população do 

campo, a iniciativa é parte integrante da disputa pelo direito à política de saúde da população do 

campo, precisando ser fortalecida através da divulgação de seus resultados 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO E ORGANIZAÇÃO SOCIAL NO LIVRO DIDÁTICO PNLD-CAMPO 

 

Simone Ameliana da Silva, Ângela Maria Alexandre Ramalho - angelaalexandre.27@hotmail.com e 

Prof. Dr. Caetano de Carli 

 

Este trabalho investiga, em um dos livros didáticos do PNLD-campo a abordagem sobre a organização 

social campesina partindo do pressuposto de que as atuais conquistas dos povos do campo e as 

melhorias que ainda precisam ser realizadas só foram possíveis mediante a organização dos 

camponeses. Observou-se que embora haja uma relevância da temática no âmbito comunitário, não 

há um aprofundamento nas questões referentes aos movimentos sociais. Apontamos as seguintes 

questões: pouca referência sobre as lutas dos camponeses e ausência de  questionamentos políticos 

e sociais, vislumbrando falta de diálogo entre a educação proposta pelos movimentos sociais e as 

propostas da coleção investigada. 

 

RESULTADOS DE ESCOLARIZAÇÃO DE PESSOAS NEGRAS, PARDAS E BRANCAS DE 

PERNAMBUCO: UM ESTUDO NO AGRESTE E SÃO FRANCISCO COM BASE NOS CENSOS 

DEMOGRÁFICOS DE 2000 E 2010 

 

Ricelio Regis Barbosa da Silva Moura - ricelio.regis@hotmail.com e Allene Carvalho Lage 

 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica, financiada pelo CNPq. Nela 

analisamos e identificamos os resultados de escolarização de pessoas negras, pardas e brancas, das 

mesorregiões de Pernambuco, tomando como base os resultados de escolarização nos censos 

demográficos do IBGE. A partir dessa pesquisa, levantamos como pergunta para este trabalho: Quais 

os resultados de escolarização de pessoas negras, pardas e brancas do Agreste e São Francisco de 

Pernambuco? Na pesquisa encontramos uma disparidade entre o quantitativo de pessoas brancas, 

pardas e negras nos diferentes níveis de ensino. 
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SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A 

ALIMENTAÇÃO E A RENDA DAS FAMÍLIAS RESIDENTES NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

DE GARANHUNS/PE 

 

Iris Pontes Soares e Andressa Lira - irispontessoares@yahoo.com.br 

 

Esse trabalho se propõe a iniciar a discussão acerca de como a renda das famílias residentes em 

quatro comunidade quilombolas de Garanhuns (Castainho, Estivas, Tigre e Estrela) se relaciona com 

a alimentação dessa população. Para isso foram sistematizados elementos presentes no diagnóstico 

situacional de saúde realizado pela equipe de Residência de Saúde da Família com Ênfase na Saúde 

das Populações do Campo de Garanhuns, além da análise de informações colhidas em órgãos 

institucionais como o mapeamento dos beneficiários do Programa Bolsa Família nas comunidades em 

questão fornecido pela Secretaria de Assistência Social do município. 

 

REPRESENTAÇÕES RACIAIS E ÉTNICAS DO/A NEGRO/A NA CULTURA NORDESTINA: UM 

ESTUDO A PARTIR DE PEÇAS DE ARTESANATO DA FEIRA DE CARUARU-PE 

 

Maria Aline Santos da Silva - maryaline22@hotmail.com e Ricelio Regis Barbosa da Silva Moura 

 

Este trabalho foi resultado da experiência obtida de uma disciplina eletiva de Pedagogia, com uma 

visita na feira de artesanato de Caruaru-PE, para observar como são representadas as diversas 

culturas nas peças de artes. Notamos que a cultura negra é mostrada de forma distorcida e 

inferiorizada em relação a cultura branca. Revelando um preconceito de raça e etnia, de gênero, classe 

social, entre outros. Levantamos como pergunta: Como são representados/as os negros e as negras 

na cultura nordestina através das peças de artesanato da feira de Caruaru-PE? A metodologia é de 

abordagem qualitativa. Com tipo do estudo de caso. Observação participante. Registros fotográficos 

e analise de conteúdo. 
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O DIAGNÓSTICO RURAL PARTICIPATIVO INSTRUMENTALIZADO PARA O DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL EM SAÚDE: ASSISTINDO AO PROTAGONISMO DAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS 

 

Williane Sheema de Santana - willsheema@gmail.com 

 

Em saúde utiliza-se ferramentas para territorialização das comunidades que possam provocar a 

reflexão crítica das pessoas sobre sua realidade. Este resumo relata a experiência de aplicação de 

técnicas do DRP para a construção de Diagnóstico Situacional em Saúde de comunidades 

quilombolas pela equipe da RMSFC – UPE. O DRP permite que os sujeitos enxerguem e 

problematizem a situação de saúde da sua comunidade, estabelecendo prioridades e encaminhando 

ações resolutivas. Entendeu-se que o incentivo ao protagonismo comunitário é o caminho a ser 

trilhado no âmbito da saúde para a melhoria da qualidade de vida das populações, sendo o DRP um 

instrumento simples e fundamental neste processo. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DA SOBERANIA ALIMENTAR E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA PARA A LUTA 

PELA REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL 

 

Cristine Jaques Ribeiro e Aline Mendonça - cristinejrib@gmail.com 

 

A proposta da reforma agrária implica em transformar o território urbano e rural e a fim de modificar a 

estrutura fundiária do país.  A proposta prevê conciliar a forma de produção dos alimentos, instaurar 

um processo de preservação do meio ambiente, povoar as regiões para desconcentrar os espaços 

urbanos empobrecidos, criar uma forma de preservar e produzir alternativa, desconstruir a 

dependência química nas produções agricultáveis, etc. Para tanto, a economia solidária e a agricultura 

familiar têm sido consideradas estratégias para a luta pela reforma agrária no Brasil. 
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DA TEORIA À PRÁTICA 

 

Maria Simone Alexandre da Silva - simone.alexandre456@gmail.com 

 

Este resumo é resultado de um estudo bibliográfico referente à Educação ambiental que emanou em 

um projeto de intervenção interdisciplinar, aplicado em uma escola da rede pública de ensino de 

Garanhuns/PE. O objetivo geral foi despertar a consciência dos alunos sobre a importância do meio 

ambiente e sua preservação para a vida dos seres.  Para isso, realizamos uma pesquisa-ção, que 

consistiu na observação da prática pedagógica da docente e indicação da profissional, para 

construção do projeto de intervenção, que foi de acordo com a especificidade da turma. 

 

A EDUCAÇÃO DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS BELAS: DA FORMAÇÃO CONTINUADA 

À PRÁXIS PEDAGÓGICA 

 

Fabiana Alves de Oliveira Gomes e Ângela Maria Alexandre Ramalho - 

fabinhaalvesgomes@hotmail.com 

 

O presente trabalho é o resultado de uma observação realizada acerca do processo de formação 

continuada e da práxis pedagógica nas escolas do campo no município de Águas Belas, PE. A partir 

de entrevistas com a equipe gestora, bem como a análise do trabalho realizado em duas escolas do 

campo, foi possível compreender como estão construídos os parâmetros dessa modalidade 

educacional no referido município. A pesquisa revelou que existem esforços tanto por parte da equipe 

gestora, através de formações continuadas, como pelas escolas que buscam construir um trabalho 

pautado pela diversidade do ensino e o respeito às especificidades dos sujeitos que vivem e convivem 

no campo. 
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HORTAS E POMARES URBANOS: EXPERIÊNCIAS EM EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

José Carlos da Costa, Emyliane Maria de Medeiros Lima, Alexandra Carla da Costa e Simone Carla 

da Costa - carl_agro@hotmail.com 

 

A alimentação equilibrada e balanceada é um dos fatores fundamentais para o bom desenvolvimento 

físico, psíquico e social das crianças. A Horta pode ser um laboratório vivo para diferentes atividades 

didáticas. O Projeto “HORTA ESCOLAR DA ESCOLA RURAL EM JUSSARAL” é um projeto que 

consta de uma horta instalada em comunidades em uma área rural do município do Cabo de Santo 

Agostino. Sua implantação vem proporcionando aos alunos noções de cultivo sustentável, levando 

estas a uma situação de sustentabilidade, contextualização do ensino e segurança alimentar. 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA NOS CONTEXTOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

VIVIANE NOEMIA DE BARROS - viviane892011@hotmail.com 

 

O presente artigo trata-se de uma discussão teórica acerca das contribuições da Formação 

Continuada para a formação e atuação de educadores e educadoras de Escolas do Campo, com vista 

a apresentar o contexto atual do Campo e suas especificidades, isto é, apresentar um pouco da 

diversidade dos povos do Campo e suas realidades. O trabalho buscará compreender a Formação 

Continuada no contexto do Campo de modo a pensar uma educação que considere a realidade de 

seus sujeitos, bem como um ensino que parta dos saberes individuais de cada aluno e aluna. Para 

tanto, dialogaremos com autores como Caldart (2009), Arroyo (2000), Imbernón (2010), Pimenta 

(2002), e outros, no intuito de ampliar nossas discussões. 
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SABERES DOCENTES PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA BREVE ANÁLISE SOBRE O 

CONTEXTO HISTÓRICO DA VIDA NO CAMPO E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA EDUCAÇÃO DO 

CAMPO ATUAL 

 

Ana Clara Serpa Toscano de Brito, Iago Felipe Ferreira Rocha, Mariana Machado Cunha, Nadja 

Gabrielly de Oliveira Costa e Uriel Borges da Silva Júnior - acstoscano@gmail.com 

 

Este trabalho teve como tema os saberes para o exercício da docência do campo, buscando analisar 

as variantes históricas e culturais da vida no campo e em que sentido estes refletem na educação do 

campo atual. Para isso a fundamentação teórica utilizada foi baseada na Educação do Campo, nas 

Teorias dos Movimentos Sociais, na formação do professor para a atuação no campo. Objetivamos 

mostrar que para o docente do campo é importante conhecer e entender a necessidade de fazer o 

processo de ensino aprendizagem respeitando os vínculos entre educação, economia, cultura e 

política, levando em consideração a educação do campo como espaço de trabalho, cultura e luta social 

camponesa, entender essa educação como distinta do projeto hegemônico criado. 

 

FORMAÇÃO DE EDUCADORES E EDUCADORAS EM TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS 

 

Iago Felipe Ferreira Rocha - igo.ferreira.ferreira@hotmail.com 

 

Este trabalho é um recorte de uma das atividades do projeto de extensão: Formação de Educadores 

e Educadoras em Territórios Quilombolas, realizado na escola Municipal Virgilia Garcia Bessa, 

localizada na comunidade quilombola (Castainho). Partido das especificidades de uma comunidade 

quilombola do município de Garanhuns – PE, o projeto em desenvolvimento tem como objetivo: 

Formar continuadamente Educadores e Educadoras do Campo em Territórios Quilombolas a partir do 

debate da Educação do Campo, partido da perspectiva metodológica de educação popular defendida 

por Paulo Freire (1978). 
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EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CENÁRIO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: UM RETROCESSO PARA 

OS CIDADÃOS CAMPONESES 

 

Marianna Salgado Cavalcante de Vasconcelos - mary_mscv16@hotmail.com 

 

Este trabalho irá analisar como as políticas públicas voltadas para à educação do campo não estão 

sendo efetivadas. Trata-se de um tema novo e pouco explorado academicamente. O estudo debate a 

questão que, seguramente, envolve varias pessoas, sem uma assembleia nas comunidades prévia 

sobre as vantagens e desvantagens do fechamento de escolas no e do campo, desconsiderando o 

princípio da participação comunitária nas decisões que envolvem as políticas públicas para educação. 

A pesquisa em andamento, foi realizada na escola Manoel Cavalcanti de Albuquerque localizada na 

zona rural do município de Angelim – PE, em que houve uma tentativa de fechamento desta instituição. 

 

EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: LIMITES E PERSPECTIVAS 

 

José Bezerra Da Silva - filosofojb@hotmail.com 

 

Este trabalho comenta a incipiente Educação Escolar Quilombola, reflete sobre suas características e 

os seus beneficiados. Evidencia também a ingerência do Banco Mundial neste modelo de educação, 

cujo projeto se direciona aos países periféricos, pois visa fortalecer basicamente o ensino básico, 

priorizando os atos de ler, escrever e contar. Dessa forma, este projeto de educação escolar se 

fundamenta na lógica do capital, substituindo o confronto de classes por formas sociais conciliatórias. 

Ver-se-á também ser possível ao professor de aluno quilombola ressignificar as elaborações sobre 

Educação Quilombola, fazendo que esse modelo de educação contribua no processo de lutas e 

melhorias locais. 
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SABERES TRADICIONAIS E CONSTRUÇÃO ÉTNICA IDENTITÁRIA: O CASO DA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR XUKURU 

 

Felipe Barbosa Dos Santos - felipe_jem@hotmail.com 

 

O estudo identificará os nuances da relação dos saberes do povo Xukuru do Ororubá com o 

conhecimento escolarizado, focando-se nos aportes que essa relação propicia à promoção da 

agricultura Xukuru e à construção étnica identitária. Sendo a agricultura um fator primordial ao projeto 

de vida Xukuru, o trabalho analisará como se processa a escolarização dos saberes associados 

(agricultura, sagrado, identidade e ancestralidade) - nas escolas indígenas - e quais os pontos de 

tensão tecidos em relação à lógica de dominação cultural, por vezes promovida pela estrutura escolar 

predeterminada. A pesquisa é de caráter empírico oriunda de um exercício de registro exórdial de 

experiência com o 'outro'. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR NA AMAZÔNIA SETENTRIONAL: UMA EXPERIÊNCIA NA 

COMUNIDADE JATOBÁ 

 

Cleane Da Silva Nascimento, Emerson Clayton Arantes e Maria Soledade Dutra Silva - 

cleane.cleia@gmail.com 

 

Este trabalho objetiva promover tecnologias sociais na agricultura familiar. Não obstante, objetiva criar 

alternativas concretas de políticas públicas para os agricultores familiares da comunidade Jatobá, 

situada no município de Cantá em Roraima. Este trabalho realiza ações com encontros e diálogos 

para a promoção e fortalecimento de tal comunidade dentro do Território Norte. A metodologia para 

realização deste trabalho consiste em pesquisa ação. Os resultados visaram proporcionar a inserção 

nas políticas públicas da agricultura familiar, por meio do fortalecimento e autonomia, aumentando a 

renda para o sustento das famílias inseridas neste processo. 
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EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA E AFIRMAÇÃO IDENTITÁRIA: ANÁLISE DA REDE DE 

ESCOLAS INDÍGENAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO 

 

Mauricio Souza Junior, Bruna Tarcília Ferraz e Allan Rodrigo Arantes Monteiro - 

mausoz@icloud.com 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a importância da educação escolar indígena para a afirmação 

identitária dos povos indígenas de Pernambuco. Nessa intenção de pesquisa, avaliaremos o impacto 

nas aldeias decorrente das políticas públicas para a educação, através de análise documental e 

trabalho de campo, entrevistando funcionários de escolas. Desta forma, frisamos a relação entre 

educação, currículo e cultura, uma vez que a escola reforça o preconceito e a discriminação ao 

desprezar valores e saberes dessa população. Para Bourdieu isto é fruto da ação pedagógica, que 

tende à reprodução cultural e social. Por isso, estudos assim possibilitam a compreensão dos desafios 

e possibilidades para a afirmação identitária desses povos pela escola. 

 

A AGRICULTORA RURAL DA MATA SUL DE PERNAMBUCO E O REFLEXO DAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS NO DESENVOLVIMENTO DE SUA AUTONOMIA CIDADÃ. 

 

Rebeca Luiza De Souza Ribeiro e Isabel Cristina Pereira de Oliveira - souza.rebecalu@gmail.com 

 

O estudo objetiva mostrar o papel da mulher rural da Mata Sul de PE, avaliando o impacto das políticas 

públicas no fortalecimento e diversificação produtiva na região. A metodologia utilizada para obtenção 

de dados é a pesquisa-ação junto ao CODETER-Mata Sul/PE (Colegiado de Desenvolvimento 

Territorial) e no grupo de mulheres rurais do colegiado, visando à análise temporal do acesso às 

políticas públicas direcionadas a parcela feminina e o papel dessas políticas para dirimir a 

desigualdade de gênero. Nesse grupo de mulheres foi observada a produção diversificada, o 

beneficiamento de produtos, assim como a participação em associações, onde buscam 

financiamentos para produção e acesso a terra, gerando uma rede invisível de apoio entre elas. 
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O PAPEL DA ORALIDADE NO ENSINO E NA RESSIGNIFICAÇÃO DO CURRÍCULO DE HISTÓRIA 

PARA POPULAÇÕES DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA 

 

Magno Michell Marçal Braga - magnomichell@hotmail.com 

 

Neste ensaio buscamos socializar alguns resultados e diagnósticos resultantes do projeto de extensão 

“Nos campos da educação do campo: repensando o ensino de história”, desenvolvido na faculdade 

de História da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – (UNIFESSPA), Campus Xinguara. 

Objetivamos realizar um levantamento das problemáticas no ensino de História e posterior produção 

de material didático auxiliar para escolas de ensino básico da cidade de Xinguara-PA. A pesquisa se 

deu a partir da metodologia da pesquisa participante (FREIRE, 1982; BRANDÃO, 1982) e da História 

Oral (ALBERTI, 2010; MONTENEGRO, 2010), por meio da produção de fontes orais no âmbito das 

atividades escolares. 
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GT 4: ESTUDOS PÓS-COLONIAIS 

 

 

Coordenação: Júlia Benzaquen (UFRPE) 
  

 

 

25 e 26 de Agosto de 2016, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas – Auditório do Térreo 
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LITERATURA À MARGEM DO CÂNONE: MOVIMENTO DOS ESCRITORES INDEPENDENTES DE 

PERNAMBUCO 

 

Josefa Janiele Cordeiro Marinho - janielemariho@hotmail.com 

 

Este trabalho discute a relação do Movimento dos Escritores Independentes de Pernambuco com o 

cânone literário dos anos 80. Apresenta uma breve discussão sobre conhecimento científico e 

conhecimento tradicional, caracterizando um como superior ao outro. Diante disso, discute a relação 

de superior e inferior no meio literário, mostrando a resistência dos escritores da década de 80 frente 

à uma cultura editorial pautada na burocracia e submissão ao Estado. Pretende-se discutir como o 

MEIPE foi contra a cultura editorial capitalista, como o Movimento foi importante para divulgar uma 

nova forma de fazer cultura sem estar preso à ética de mercado que favorece apenas aqueles que 

estão no poder. 

 

TECENDO FOME DE MONSTRAS ANIMALISTAS: SOBRE EXOFAGIA CIVILIZATÓRIA, 

VIOLÊNCIAS, COLONIZAÇÃO E SEQUESTRO DAS SUBJETIVIDADES A PARTIR DA 

ALIMENTAÇÃO MODERNA 

 

Akuenda Translésbicha - akuenda@libertar.se 

 

As relações entre cultura política e alimentação serão abordadas com intenção de refletir sobre 

possibilidades e táticas emancipatórias hoje, uma vez que uma de nossas necessidades físicas mais 

básicas também é um campo estratégico para consolidação e propagação de sistemas políticos. O 

questionamento por meio da tríade ética, meio ambiente e saúde propõe uma atenção crítica às 

práticas cotidianas a cerca de como comemos fundamentadas em princípios combativos ao 

colonialismo, sexismo e especismo, valorizando algumas experiências das dissidências da 

normalidade civilizatória e recriando estéticas e vivências a partir da pirataria e da recusa em colaborar 

com a hegemonia. 
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RECONHECIMENTO SOCIAL E ESTRATÉGIAS POLÍTICAS: IDENTIDADE(S) NEGRA(S) NAS 

MÍDIAS SOCIAIS 

 

Poliana Ribeiro Arcelino de Macedo - polianaaa.ribeiro@gmail.com 

 

O presente trabalho se propõe analisar a atuação de coletivos de mulheres negras nas mídias sociais. 

Teremos como foco a luta por reconhecimento social, a afirmação identitária, as principais estratégias 

adotadas e os embates políticos em torno da categoria raça. O fenômeno observado é o surgimento 

de um tipo especifico de militância favorecido pela democratização da internet, perceptível em blogs 

como o "Blogueiras Negras" e o "Geledés - Instituto da mulher negra". Nosso referencial é composto 

por teóricos pós-coloniais como Stuart Hall, da teoria crítica como Axel Honnet, do Feminismo Negro 

como Bell Hookes, e autores que teorizam a questão racial no Brasil como Antônio Sérgio Guimarães. 

 

O ABOLICIONISTA ANDRÉ REBOUÇAS COMO UM INTELECTUAL DO ATLÂNTICO NEGRO 

 

Anita Maria Pequeno Soares - anita.mps@hotmail.com 

 

Nascido na Bahia, em 1838, Rebouças foi um dos maiores abolicionistas brasileiros. O seu 

pensamento social e o autorreconhecimento de sua cor radicalizaram-se no período do seu exílio. 

Durante sua vivência em África, rompeu com o silêncio que, no geral, mantinha sobre a sua realidade 

racial; ele passa, então, a se afirmar enquanto homem negro e africano. Nas suas narrativas no exílio, 

Rebouças passou, pela primeira vez, a se afirmar como “o negro André”.  Essa “tomada de consciência 

racial” foi interpretada, como bem sugeriu Mattos (2010), à luz do conceito de “dupla consciência”, 

cunhado por Du Bois e aprofundando por Paul Gilroy em “O Atlântico Negro” (2012). 
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FORA E DENTRO DOS MUROS: A RELAÇÃO UNIVERSIDADE E MOVIMENTOS SOCIAIS 

 

Hacsa Priscila Soares de Oliveira e Lara Albuquerque Rodrigues - hacsapriscila@gmail.com 

 

O objetivo do artigo é entender a relação da Universidade Federal Rural de Pernambuco com os 

movimentos sociais. Esta compreensão torna-se possível a partir de um referencial teórico que visa 

problematizar, numa perspectiva pós-colonial, os conceitos de Movimentos Sociais, Universidade, 

Extensão e Saberes. Diante disso, serão utilizados os conceitos de Santos (2009), Benzaquen (2014) 

que são primordiais para esta análise. Foram utilizadas as concepções de extensão de Jezine (2004) 

e Freire (2006). Metodologicamente, o processo de pesquisa se concretizou através de observações 

participantes dos projetos, de entrevistas com os docentes, técnicos, estudantes envolvidos e de 

análise documental. 

 

O CASO ARANHA E O SUJEITO NEGRO NO FUTEBOL 

 

Rodrigo Eiras - digo.eiras@gmail.com 

 

Em 2014 houve diversos casos de racismo no futebol brasileiro. O caso do goleiro Mário Lúcio Duarte 

Costa, o "Aranha", destaca-se por ter grande repercussão na mídia nacional, onde diversos tipos de 

veículos de comunicação dialogaram sobre racismo e possíveis condutas ao qual o goleiro deveria ter 

seguido. Discussões e argumentos racistas ressurgiram durante várias problemáticas levantadas 

pelos profissionais da imprensa e por torcedores. O aparecimento de tais discursos nos mostra como 

a relação de subalternidade está intrinsecamente ligado a pessoas negras e como a lógica racista está 

presente de diferentes formas em um mesmo evento, colocando o sujeito negro como objeto e não 

como protagonista de sua própria história. 
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QUANDO IDENTIDADES NÃO SE ENCERRAM: ETNIAS ENQUANTO MANUTENÇÃO DE ELITES 

NO CONTINENTE AFRICANO 

 

Fernando Barros Jr - nandodb@live.com 

 

O conceito de etnia, notadamente expandido das ciências sociais ao término da II Guerra Mundial, 

guardou desde sua elaboração embates polêmicos no campo acadêmico: trata-se de um processo 

universal, como parentesco ou gênero, ou de um elemento social artificial, como defendido por 

Webber; essencialismo ou construcionismo? Por meio do caso de Estados-Nação africanos, este 

trabalho busca debater o estabelecimento de um paradoxo: como um elemento social criado para 

expandir liberdades individuais e coletivas tem se constituído enquanto um processo-chave na 

manutenção de elites, retirada de direitos de minorias e retomada de identidades nacionais ufanistas, 

garantindo o aumento da violência e estabelecimento de políticas de extrema direita. 

 

LIBERDADE E SUBALTERNIDADE: UMA VISÃO OCIDENTAL SOBRE DESENVOLVIMENTO 

 

Gisele Morais de Oliveira e Victória Louise Barbosa - giselemorais0@gmail.com 

 

A construção de uma sociedade está atrelada a valores e preconceitos, assim a ideia do outro é 

oriundo de uma ligação vertical da sociedade é a subalternidade. Amarthya e Spivak concordam que 

as pessoas são subalternas a uma força maior, que agências nos controlam, realinham desviantes e 

geram agentes. Quando a pessoa passa a ter a liberdade, se torna um agente capaz de tomar 

liberdades a medida que políticas públicas são implementadas para desenvolvimento da sociedade. 

Por outro lado sair subalternidade se observa as privações não palpáveis, pessoas que não 

conseguem ter voz na sociedade, debate na relação de liberdade e subalternidade, como é flexível  

onde indivíduos numa mesma localização podem ter subalternidades distintas. 
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A PRODUÇÃO SOCIAL DO HABITAT COMO RECONFIGURAÇÃO PÓS-COLONIAL DA CIDADE 

 

Felipe Machado de Moraes - fmoraes@ymail.com 

 

O estudo do desenvolvimento urbano permite identificar tanto o modo como a dinâmica hegemônica 

da colonização e sua (re)produção capitalista do espaço atua e transforma a cidade globalizada, 

quanto (re)conhecer seu viés contra-hegemônico e pós-colonial de resistência e luta das diferenças 

pelo o direito à cidade. Com isso, o trabalho pretende analisar o conceito e diferentes interpretações 

da Produção Social do Habitat – PSH que, através da perspectiva pós-colonial, fortalece o 

pertencimento de organizações coletivas e populares promovendo novas formas de desenvolvimento 

local a partir de relações sociais, tanto pela produção de habitação de interesse social quanto pela 

organização e participação de novos movimentos sociais urbanos. 

 

A CONJURAÇÃO DA VIOLÊNCIA: NOTAS SOBRE O PREFÁCIO DE OS CONDENADOS DA 

TERRA 

 

Alexandro Silva de Jesus - alexandrosij@gmail.com 

 

Partindo do pressuposto sobre o papel decisivo da violência para o programa de descolonização que 

Frantz Fanon materializa em seus ensaios sobre os condenados da terra, a presente comunicação irá 

demonstrar que urge separar os referidos escritos de Fanon, do livro Os condenados da terra. A 

exigência desse procedimento, será sustentada pela hipotese de que ocorre, a partir da consignação 

editorial do livro, a conjuração da violência programática presente no legado de Fanon. Bem 

executada, a demonstração será capaz de acusar alguns aspectos que permitirão determinar a 

relação da ideia de Universidade e do ethos universitário com a problemática sobre a des-

colonialdade, a partir do conceito fanoniano de congressos da cultura. 
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HIV/AIDS EM MOÇAMBIQUE E ORGANIZAÇÕES FEMINISTAS 

 

Thaís Cecília dos Santos Brito e Rosineide Cordeiro - cthaisbrito@gmail.com 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender as intersecções entre a epidemia do HIV/aids em 

Moçambique e as relações de gênero no país. Fizemos um levantamento das pautas de organizações 

feministas em Moçambique, após realização de intercâmbio. Privilegiamos a abordagem do feminismo 

“da diferença” por compreendermos que a fixidez e unidade da categoria gênero ocidentalizada não 

alcança a complexidade da epidemia. Propomos uma leitura intercultural dos direitos humanos, como 

uma tentativa de apontar as “práticas tradicionais” que violam direitos já conquistados pelas mulheres 

moçambicanas, ao mesmo tempo em que entendemos que tanto à resposta ao HIV, quanto a luta 

pela igualdade de gênero, não deve perder a conexão com a realidade local. 

 

A REPRESENTAÇÃO DOS (I – R)REPRESENTÁVEIS: FREIRE E O PENSAMENTO PÓS-

COLONIAL 

 

Germana da Silva Nascimento - germanasn@gmail.com 

 

A pedagogia de Paulo Freire demarcou posição singular frente a um pensar sobre o oprimido e sua 

historicidade. Contrariando pensares sobre o ‘oprimido’ enquanto fantasmagorias e objetificações, 

sendo estes captadores de geografias e fenotipias, corpos, entretanto, silentes. Representar, de 

variadas formas, é uma palavra cara às humanidades, a Freire e ao pensamento pós-colonial. 

Representar: os oprimidos; representar: os subdesenvolvidos, representar: os (ir)representáveis. 

Alguns limites dessa tentativa de presentificação são buscadas em Freire e nas geopolíticas dos 

saberes decoloniais. A isso nos provocaremos. 
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A PRESENÇA DA PÓS-COLONIALIDADE NA EDUCAÇÃO QUILOMBOLA COMO FACILITADORA 

PARA A CONCRETIZAÇÃO DA JUSTIÇA COGNITIVA – ESTUDO DE CASO DA COMUNIDADE 

CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS 

 

Keyla Gislane Oliveira Alpes, Marcos Moraes Valença e Ana Caroline Oliveira Pedroso - 

gislane.alpes@gmail.com 

 

Este trabalho demonstra a presença dos conceitos da teoria pós-colonial, desenvolvida por  

Boaventura de Sousa Santos, na educação formal e não-formal da comunidade quilombola de 

Conceição das Crioulas - PE e, como a presença de elementos pós-coloniais tem contribuído para a  

realização da justiça cognitiva e social naquela comunidade. A educação das comunidades 

tradicionais em geral, a exemplo do quilombo Conceição das Crioulas, podem se beneficiar, também, 

da introdução destes elementos, quando da construção de seus projetos político pedagógico para 

suas escolas do campo, pois através das sociologias das ausências e emergências os saberes destas 

comunidades são visibilizados e validados 

 

MODERNIDADE E TRANS-MODERNIDADE NA FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO DE ENRIQUE 

DUSSEL 

 

Fabio Alves Ferreira - fabio_a1@yahoo.com.br 

 

Nesse texto a crítica da modernidade assume centralidade na análise. A partir daí o que se supõe 

como desenvolvimento e civilização está dentro de um processo de colonização da Europa sobre 

outros povos. Desde essa perspectiva, o “não europeu” só tem um destino credível: imitar a Europa.  

Compreender esse processo como uma história eurocêntrica, implica em algumas posturas: negar o 

mito da inocência da modernidade; superar a limitação da razão emancipadora; e afirmar a 

transmodernidade. Desta maneira, será possível uma dinâmica em que a “modernidade e sua 

Alteridade negada se co-realizariam por mútua fecundidade criadora”. Nosso objetivo é o de analisar 

os conceitos de modernidade e trans-modernidade no pensamento de Enrique Dussel. 
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ESTIGMA E A LÓGICA DA EXCLUSÃO: CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DE PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

Thiago Santos - thiagosantrues@gmail.com 

 

Desde o processo de ocidentalização do mundo a produção de sujeitos subalternos é uma constante, 

a população em situação de rua é um destes sujeitos. Suas identidades são constituídas através do 

jogo da identidade, onde os signos sobrepõe-se aos sujeitos impossibilitando que difiram dos 

significados atribuídos socialmente. Mas para além da dimensão da representação, é importante levar 

em consideração que a ideologia e a divisão internacional do trabalho têm papel importante neste 

processo, como observa Spivak. Tento aqui dialogar com as contribuições de Nancy Fraser sobre 

teoria do reconhecimento e redistribuição social, como possibilidade de superação da condição de 

subalternidade simbólica e material das pessoas em situação de rua. 

 

O INFELIZ CASAMENTO ENTRE TEORIA ATOR-REDE E PERSPECTIVA (S) POS-COLONIAL (IS) 

 

Gabriel Ferreira de Brito e Júlia Figueiredo Benzaquen - gabrielmop@hotmail.com 

 

Este trabalho objetiva destacar as incompatibilidades teórico metodológicas da relação entre teoria 

ator-rede e teorias pós-coloniais. Para tanto, faremos uma introdução baseada em revisão bibliográfica 

sobre ambas as teorias e, em seguida, abordaremos a visão política de ambas as teorias tendo como 

exemplo a votação brasileira que elegeu a primeira presidenta mulher da história da política brasileira. 

Ao fim, destacamos que é um erro pensar em trabalhar com ambas as teorias, pois elas se anulam 

não só num sentido político ideológico, mas também metodológico. 
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ENTRE CIENTISTAS SOCIAIS E CURUPIRAS: RECIFE CONECTANDO-SE A REDE GLOBAL DE 

ESTUDOS PÓS-COLONIAIS 

 

Gabriel Ferreira de Brito e Júlia Figueiredo Benzaquen - gabrielmop@hotmail.com 

 

Este trabalho objetiva descrever como os estudos pós-coloniais estão se desenvolvendo em Recife. 

Para tornar possível tal investigação, analisamos o pós-colonial de fora, a partir da teoria ator-rede à 

guisa de Bruno Latour. O trabalho foi realizado por meio de observação-participante, análise 

documental, mais entrevistas. Duas pesquisas foram realizadas com diferentes fins, mas ambas 

deram base para a elaboração deste artigo. Batizamos esta forma de pesquisa de “estudos de 

universidades” e concluímos dizendo que o Curupiras é um dos principais atores responsáveis pela 

disseminação dos estudos pós-coloniais em Recife. O que o conecta com a rede de disseminação 

global dos estudos pós-coloniais. 

 

FEMINISMO DE MAES: SABERES E PRATICAS COMUNITÁRIAS 

 

Indira corban brito guerra - indiracorban@gmail.com 

 

O feminismo comunitário é uma corrente latino-americana cujo cerne é o resgate da noção de 

comunidade para o enfrentamento do patriarcado e na construção de um projeto emancipador para 

as mulheres. É a partir desta abordagem, e ainda na aproximação com teorias pos-coloniais e com as 

orientações de uma Epistemologia do sul, que este trabalho busca investigar como mulheres mães -

articuladas em grupos feministas em Pernambuco - formam uma comunidade política capaz de criar 

e circular práticas e saberes que ressignificam a maternidade em nossa sociedade; subvertendo 

coletivamente imposições patriarcais que subjugam o feminino desde este lugar do materno. O 

trabalho faz parte da pesquisa para a construção de minha tese de doutorado. 
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DA CENTRALIDADE DO CONHECIMENTO À CENTRALIDADE DA SUBJETIVAÇÃO: OS 

ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E A ESTRUTURA CURRICULAR DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA 

UFPE 

 

Madson Góis Diniz - madsongd@gmail.com 

 

As dicotomia entre centro e margem, nação e sujeito, Ocidente e Oriente, bem como as discussões 

sobre gênero, raça, classe, sexualidade e linguagem problematizam os Estudos Pós-Coloniais, 

ressignificando conceitos como cultura popular, diáspora, identidade, subjetividade,  representação 

e multiculturalismo (Asher, 2010). Nesse sentido, objetivamos refletir sobre as dimensões da 

Educação Intercultural Crítica na estrutura curricular do Colégio de Aplicação da UFPE, buscando 

problematizar o movimento pendular entre a centralidade do conhecimento e a centralidade da 

subjetivação/diferença como instâncias do saber e da aprendizagem. 
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GT 5: MUSEUS E CULTURA POLÍTICA 

 

 

Coordenação: Francisco Sá Barreto (UFPE) 

  

 

25 e 26 de Agosto de 2016, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas – Auditório II do Departamento de Antropologia e Museologia (13º. Andar 

do CFCH)  
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MUSEUS, OBJETIFICAÇÃO E AUSÊNCIA DE SER: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

DISTANCIAMENTO DA NOÇÃO DE PESSOA EM COLEÇÕES MUSEAIS. 

 

Fernando Barros Jr - fernandodbarros@gmail.com 

 

Este trabalho tem por intuito trazer ao contexto dos museus debates estabelecidos por meio de autores 

como Said, Foucault e Viveiros de Castro: a subtração da capacidade autodeterminante de processos 

sociais, ao passo que esses se tornam objetos. Assim, por meio da análise das coleções, em geral, 

tidas enquanto dissonante, a do Museu do Homem do Nordeste e o da Abolição, são estabelecidas 

aproximações e distanciamentos sobre o processo de construção dos elementos expostos. Logo, põe-

se em relevo a autoridade das instituições em propagar discursos encerrados acerca de eventos 

sociais, os quais repercutem diretamente na realidade social contemporânea, na medida que visam 

elaborar identidades. 

 

TERRA DE MARACATU E DE MARACATUZEIRO: UMA PAISAGEM CULTURAL 

 

Rogério José de Oliveira Júnior - rogerjosejr@gmail.com 

 

Na Zona da Mata Norte de Pernambuco, encontramos várias evidências de grupos de cultura popular 

que resistem à homogeneização dos costumes e ressignificam suas expressões de cantos, danças, 

religiosidade e teatro, cujas raízes históricas são advindas da colonização, como no Engenho Cumbe. 

Os municípios dessa região do estado estão associados à história econômica da cana de açúcar. 

conformando um espaço de varias dimensões podendo ser interpretadas a partir da Geografia cultural, 

área pouco discursada no âmbito social. 
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CIDADE, MEMÓRIAS E MUSEOLOGIA SOCIAL: O CASO DO MUSEU DA BEIRA DA LINHA DO 

COQUE 

 

Robson de Santana - robson-historia@hotmail.com 

 

Em Recife, a presença da comunidade do Coque é vista como um incômodo para a especulação 

imobiliária, mas também como um dos mais fortes exemplos de resistência pelo direito à moradia, ou 

melhor, pelo direito à cidade. O Museu da Beira da Linha do Coque, organizado por parte da 

comunidade, tem como objetivo reconstruir a memória local através de um acervo áudio-visual, 

ganhando notoriedade junto a outros movimentos contra a especulação imobiliária que ameaçam 

territórios vizinhos ao Coque, tendo por base o projeto “Contadores e Contadoras de História do 

Coque”. Esse estudo de caso tenta analisar a autonomia dessas comunidades na construção de suas 

memórias e identidades. 

 

A DISCUSSÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS: POLÍTICA, PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO 

(ESTUDO DE CASO DO PÁTIO DE SÃO PEDRO) 

 

Caroline Ferreira Freire Andrade Lira - carol.freire.lira@hotmail.com 

 

O presente trabalho discute sobre os espaços públicos pautando as ações delimitadas do Poder 

Público e o Turismo. Analiso os patrimônios ali presentes, a situação deles, e a relação com o Recife. 

O objeto de estudo é o Pátio de São Pedro, que tem ares históricos e culturais. A pesquisa é de base 

bibliográfica tratando de espaços públicos e cidades relacionando autores de cultura, memória e 

patrimônio. Destaco também um grupo de debates, o ‘Direitos Urbanos’ (Facebook), e matérias de 

jornais. Por isso, percebo a importância da participação da população na proteção ao patrimônio e dos 

espaços públicos deixada por tanto tempo nas mãos do Poder Público dando margem à uma cidade 

mais democrática. 
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O PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO E A RENOVAÇÃO URBANA 

 

Adriane Alves da Silva - adrianemuseu@gmail.com 

 

Pernambuco possui em seu território diversos pátios ferroviários, a maioria em completo abandono. O 

estado foi o segundo do Brasil a possuir uma estrada de Ferro, entrando no circuito da intensa 

industrialização que o país sofreu a partir da segunda metade do século XIX.   O presente estudo 

pretende analisar as questões patrimoniais urbanas, em meio a intensa especulação imobiliária que 

Recife e Região Metropolitana vem sofrendo, focando no Patrimônio Ferroviário, tendo como exemplo 

o antigo Pátio Ferroviário de Jaboatão dos Guararapes, e como os espaços museológicos podem 

contribuir para a preservação da memória ferroviária como A Estação Central Capiba/ Museu do Trem 

na Cidade do Recife. 

 

HOLIDAY: ALEGORIA IMAGÉTICA PARA UMA REFLEXÃO PÓS-COLONIAL 

 

Flávio Vinicius Pierri - fla_vinicius@hotmail.com 

 

O presente trabalho possui como temática analisar diversas questões através do edifício Holiday, 

localizado na cidade do Recife e especificamente no bairro de Boa Viagem. O edifício é conhecido por 

toda a sua fama e relatos de pessoas de o enxergarem pelo seu estereótipo de sujeira, prostituição, 

turismo sexual, assassinatos, crimes, estupros e desavenças. O Holiday aparece contraditor no meio 

de comparação com outros prédios deslumbrados no bairro de Boa Viagem como lugares de 

residência humana, sonhos e cobiças de moradia.  Sua posição é de diferença, de exclusão, de uma 

contradição no meio do bairro de Boa Viagem.   
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EXPOSIÇÃO EM DIÁLOGO: UM ESTUDO DE CASO DA EXPOGRAFIA DA MOSTRA 

“CAPIBARIBE MEU RIO” NO MUSEU DA CIDADE DO RECIFE 

 

Marina Souza Melo - marinasouzamelo@outloo.com 

 

A seguinte pesquisa apresenta os resultados parciais de uma investigação que será apresentada no 

trabalho de conclusão de curso pertencente à graduação de Bacharelado em Museologia. O objetivo 

da comunicação é refletir sobre os serviços de comunicação museológica desenvolvida na exposição 

“Capibaribe Meu Rio”, que ficou instalada no Museu da Cidade do Recife, no período que se deu de 

Março de 2015 à Março de 2016. A metodologia usada nesta pesquisa contou com as atividades de 

cunho bibliográfico e de campo. Assim permitindo fazer um dialogo entre os conceitos de Museus, 

Cidade e Representação Social, onde foram fundamentados nos seguintes teóricos: 

HUYSSEN(2000); JEUDY (2005); CASTILLO (2008). 

 

FÁBRICA TACARUNA: ESPECULAÇÕES, DEBATES E EMBATES SOBRE SEU DESTINO 

 

Mariza Mariano Monteiro - marizamariano@outlook.com 

 

Refletir sobre patrimônio é um fato bastante recorrente atualmente. A patrimonialização ocorre em 

muitos casos de forma imposta, a revelia da sociedade, com o objetivo de priorizar determinada 

memória transformando esses locais em maquinaria de consumo ou abandonando-os gerando assim 

um processo de sucateamento. O exemplo da antiga Fábrica Tacaruna permite uma reflexão sobre 

um típico processo de patrimonialização onde após seu tombamento, não houve por parte dos órgãos 

responsáveis uma preocupação em devolvê-la a sociedade restaurada, para que fosse utilizada em 

outro contexto. 
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"AS PARTEIRAS PRECISAM DE UM MUSEU": NOTAS SOBRE UM MUSEU EM PROCESSO 

 

Elaine Müller e Júlia Morim - elainemuller@gmail.com 

 

O trabalho reflete sobre a criação do Museu da Parteira. Em 2008, foi realizado o Inventário Nacional 

de Referências Culturais Saberes e Práticas das Parteiras Tradicionais de PE, que culminou numa 

vontade de museu por parte das parteiras tradicionais. Sem a efetivação da implantação de um museu 

propriamente dito, várias ações tem sido empreendidas em diálogo com as parteiras, culminando em 

uma exposição temporária que tece uma narrativa sobre acolhimento, resistência e visibilidade. 

Discutiremos esta narrativa em diálogo com aspectos do ofício da parteria tradicional, com uma lógica 

de dádiva, do feminino e da religiosidade e um não lugar entre campos da saúde e da cultura. 

 

A EXPOSIÇÃO EDIFÍCIO RECIFE E AS PROBLEMÁTICAS DA REPRESENTAÇÃO DA CIDADE 

 

Wallison Rudá Bezerra Araújo - rudah23@gmail.com 

 

Os artistas Bárbara Wagner e Benjamin de Burca interessados pelas esculturas localizadas 

geralmente nas fachadas dos edifícios do Recife, saíram pelas ruas fotografando essas obras que por 

obrigatoriedade de uma lei municipal estabelece que todo edifício que vir a ser construído no Recife 

deve ter obras artísticas. As fotografias das esculturas foram o ponto de partida para que os dois 

artistas montassem uma exposição chamada EDIFÍCIORECIFE. Cada fotografia na exposição era 

acompanhada de uma narrativa sob a perspectiva do porteiro sobre o que achavam das esculturas. A 

diversidade das opiniões desses trabalhadores que usualmente estão restritos às minúsculas cabines 

onde podem ver se m serem vistos, nos levam a questionar como a manutenção de certa 

representação da cidade, principalmente por meio de uma obrigatoriedade legal, é problemática. 

 

 

 

 

 

 

mailto:elainemuller@gmail.com
mailto:rudah23@gmail.com


 

 

70 

 

JUVENTUDE E CULTURA POLÍTICA: UMA ANÁLISE DAS ATUAÇÕES POLÍTICAS JUVENIS NAS 

DÉCADAS DE 1960 E 1970 

 

Sidney Oliveira Santos Silva Filho - sidneyoliveira210@gmail.com 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar as atuações políticas das juventudes 

brasileiras nas décadas de 1960 e 1970, influenciadas pelos movimentos de contracultura na parte 

ocidental do globo e também pelos acontecimentos sociais e históricos que marcaram essa duas 

décadas no Brasil, como foi o caso do regime militar.  Durante o texto, procura-se desmitificar alguns 

mitos sobre as juventudes dessa época, comumente tratada pela literatura das ciências sociais como 

exemplo de uma juventude engajada politicamente. Durante esse processo de desmistificação, 

utilizamos de algumas variáveis como classe social, cor e ocupação, no intuito de questionar esse 

mito generalizante que reduz a multiplicidade juvenil dessas décadas. 

 

HIERARQUIZAÇÃO DE SABERES: IDENTIDADE E SIGNIFICAÇÕES NO ACERVO JOSUÉ 

PEREIRA CRISPIM (ICAPUÍ-CEARÁ) 

 

Gilvanildo Klebson Mendes Ferreira - nildolinkinpark@hotmail.com 

 

O trabalho visa analisar a influência das disputas de poderes entre o conhecimento científico e o 

autodidata sobre as significações em torno do acervo musealizado pelo pescador Josué Crispim. A 

disputa de poderes é reflexo dos empreendimentos não-normativos executados pelo Sr. Josué, pois 

ele traduziu e se apropriou de instrumentos tanto técnicos como conceituais da museologia e 

arqueologia. Ao tomar a antropologia como área de estudo para analisar o acervo numa perspectiva 

etnográfica, essa pesquisa contribuirá para uma reflexão da análise sobre a apropriação positiva do 

saber tradicional, como também colaborar com a desmistificação do monopólio que regulamenta tanto 

a apropriação como a difusão do conhecimento científico. 
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CAPITALISMO, PATRIMÔNIO E IDENTIDADE – A (RE) CONSTRUÇÃO SOCIAL A PARTIR DA 

“FÁBRICA DE TECIDOS”. 

 

Camila Maria Silva de Moraes Santos - camilamaria.rec@gmail.com 

 

Este trabalho aborda questões oriundas da produção de artigo durante a graduação do bacharelado 

em museologia pela UFPE. Com uma abordagem baseada na memória sócio institucional e em 

documentos públicos se buscou discutir a despeito da (re)construção urbana e de entidades 

simbólicas sociais tomando como base as diretrizes do capitalismo. Tal documento se dá a partir do 

estudo de caso, a “Fábrica de Tecidos”, situada no município de Camaragibe/PE. Diante da 

metodologia bibliográfica e do diálogo entre os conceitos de habitat, memória coletiva, especulação 

fundiária urbana, arconte e arquivo o presente trabalho apoia suas questões nos referenciais teóricos 

de LEFEBVRE (2012), HALBWACHS (1990), SANTOS (1982) e DERRIDA (2001) e BORGES (1979). 

 

MUSEU PRA QUEM?: ETNOGRAFIA E GENTRIFICAÇÃO COMO PARTE DA ANÁLISE MUSEAL. 

 

Tatiana Coelho da Paz Bezerra - tatianacoelhodapaz@gmail.com 

 

Neste trabalho pretendo articular uma reflexão sobre cidade e patrimônio, desenvolvida a partir de 

uma experiência etnográfica no museu Paço do Frevo, dispositivo cultural instalado em Recife-PE. O 

uso da pesquisa etnográfica permite compreender problemáticas de um espaço museal específico 

que reflete muito do projeto de cidade no qual está inserido. Ainda, analiso tomada de políticas 

culturais como estratégias de ocupação de espaços urbanos em processo de gentrificação. Através 

desse mote é possível, também, discutir os tipos de gentrificação que ocorre de acordo com a 

ocupação política dos lugares. A utilização de dispositivos museais é uma importante ferramenta no 

uso político da cidade, logo é um necessário instrumento de análise. 
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GT 6: ORGANIZAÇÃO ESCOLAR E 

CULTURA LOCAL 

 

 

Coordenação: Jamerson Kemps (UFPE) 

  

 

 

25 e 26 de Agosto de 2016, Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas – Auditório III do Departamento de Antropologia e Museologia (13º. Andar 

do CFCH)  
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EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Marilia Da Silva Costa - mariliatec.au@gmail.com 

 

Meu objetivo é definir o significado que reside no campo democrático e popular evidenciando uma rica 

diversidade que precisa ser compreendida, respeitada e valorizada. Tendo como base o diálogo na 

construção de novos saberes estando implicada a um desenvolvimento de um olhar crítico que facilita 

o desenvolver de uma comunidade. 

 

PRÁTICAS DE INICIAÇÃO A DOCÊNCIA NO ENSINO DE HISTÓRIA NAS SÉRIES INICIAIS 

 

Juliana Maria Araújo de Oliveira e Taís Melo Da Silva Leonardo - taysinha_mello@hotmail.com 

 

Este trabalho apresentará experiências vivenciadas no (PIBID), que tem como tema: Memória, 

identidade e cidadania; objetivando construir práticas pedagógicas para facilitar o ensino da história a 

partir de sua relação com a memória, e com a identidade, levando em consideração uma perspectiva 

de cidadania em que os próprios educandos se coloquem na condição de sujeitos que elaboram e se 

apropriam da sua própria memória. Tais atividades foram realizadas numa turma de 2º ano de uma 

escola em Garanhuns, destacamos atividades de busca, reflexão e construção escrita da memória. 

estimulamos a socialização dessas memórias com o intuito de praticar o exercício de tolerância, 

respeito dentre outros. 

 

ENTRE RECONSTRUÇÕES E HIATOS: ALGUNS ASPECTOS DA TEMÁTICA INDÍGENA NO NE 

NOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 

Eliana De Barros Monteiro - eliana.debarrosmonteiro@gmail.com 

 

A 'temática indígena' no Nordeste do Brasil ainda não alcançou sua importância no campo 

educacional. Tal cenário não representa o protagonismo revelado pelos povos indígenas, na luta pelo 

seu projeto de Educação Diferenciada e Intercultural. Neste hiato, culturas escolares indígenas e não 

indígenas seguem seu percurso de construção, na região do Vale do São Francisco. Numa leitura 
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socioantropológica decolonial, observou-se um percurso de empoderamento e dos povos indígenas 

no campo educacional, assim como rupturas da ideia de 'indio genérico', nas culturas escolares 

investigadas, ao mesmo tempo em que o discurso eurocentrado ainda opera no campo educacional, 

em diferentes esferas. 

 

IDENTIDADE, MÚSICA E CULTURA: O COCO DE RODA COMO INSTRUMENTO PARA 

CONSTRUÇÃO DA SOCIEDADE QUE QUEREMOS. 

 

Leandro Muniz Barbosa da Silva - muniz078@gmail.com e Bárbara Salla Marx, Gisele Mirella da 

Silva Braga, José Thiago Gusmão e Araujo e Vanice Santiago Fragoso Selva 

 

A pesquisa está sendo realizada em locais da Região Metropolitana do Recife, onde a cultura do Coco 

de Roda é mais disseminada. Tem como objetivo geral contribuir para o resgate da cultura 

pernambucana e estimular na formação da identidade cultural do individuo enquanto cidadão na 

perspectiva de construir uma sociedade mais democrática, por intermédio da difusão de saberes 

oriundos da cultura popular pernambucana. Para isso, a pesquisa visa analisar sobre uma ótica 

funcionalista, as principais variações do Coco de Roda Pernambucano e aprofundar o debate sobre 

as origens; características, coreografias e história do Coco de Roda em Pernambucano. 

 

"A FALTA DE RESPEITO DOS ALUNOS E A CULTURA DA INSUBMISSÃO A AUTORIDADE". 

 

Jéssica Mignac de Oliveira Jéssica Mignac de Oliveira, Thássia De Andrade Gomes e Wendel 

Ricardo Honorato De Santana Santos - jess_mignac@hotmail.com 

 

Desde os primórdios da humanidade a hierarquia existe e atua como fator político nas sociedades; 

nosso objetivo com esse trabalho é mostrar como no Brasil é forte a questão da insubmissão e como 

isso influencia nas escolas e nas formas de ensino. Com base em dados da Secretária de Estado da 

educação vimos inúmeros casos de professores agredidos. Isso se dá por conta da certeza de 

impunidade, os alunos sabem que existem leis que os defendem e as usam ao seu favor. Alguns 

países tomam medidas extremas, onde o desrespeito do corpo discente quanto à imagem de 

autoridade do professor, está fora de cogitação. Entre dois extremos, iremos promover um rico debate 

sobre os limites entre o corpo docente e discente e suas relações interpessoais.    
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O DISCURSO EDUCACIONAL CONTEMPORÂNEO: VÍNCULOS E RUPTURAS COM UMA 

HERANÇA EPISTEMOLÓGICA COLONIAL 

 

Manuela Dias De Melo - manueladiasmelo@gmail.com 

 

A relação entre colonialidade e conhecimento, deu origem a um modo especifico de perceber a 

realidade. O discurso educacional contemporâneo, ainda esta marcado, em grande parte, por uma 

regularidade enunciativa da epistemologia colonial. A lógica do elemento colonial está “camuflada”, 

em uma sofisticação dos veículos de dominação. Não há a figura tradicional do colonizador na 

modernidade, mas há o elemento colonial que produz política de produção de submissão. Os 

processos de socialização e a maneira como internalizamos os aspectos da cultura estão 

indissoluvelmente presentes nos projetos educacionais, na constituição da memória social e na 

construção de nossas subjetividades. 

 

O SISTEMA DE ENSINO BRASILEIRO: UMA REFLEXÃO SOBRE AS INFLUÊNCIAS HISTÓRICO-

CULTURAIS CONSTITUTIVAS DO SEU FUNCIONAMENTO 

 

Ryanne Mayse Chalega Lima - ryanne.lima@outlook.com 

 

A reflexão neste artigo tem por finalidade identificar como o processo de educação ocorrido nas 

instituições formais de ensino tendem a (sustentar) uma educação hegemônica, através da 

reprodução de uma cultura dominante. A partir da análise de uma pesquisa de mestrado e da obra 

Comunicação e Extensão de Paulo Freire, foi possível vislumbrar como saberes e culturas interagem 

na mediação da prática pedagógica. Ainda são lançadas propostas para possíveis reconfigurações 

nos espaços de aprendizagem legitimadas pelo Estado, visando à ausência de dominação cultural, a 

valorização da diversidade das visões de mundo e a tão almejada transformação social 
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AS PRINCIPAIS ABORDAGENS DO PROCESSO ENSINO - APRENDIZAGEM ANALISADAS A 

PARTIR DA CONCEPÇÃO FREIREANA DOS TERMOS COMUNICAÇÃO E EXTENSÃO 

 

Ialle Juliana Souza Marques - ialle_marques@hotmail.com 

 

Ao analisar as principais abordagens do processo ensino aprendizagem a luz da obra Freireana 

Comunicação e Extensão é possível realizar uma analogia entre o contato do agrônomo com os 

camponeses e interação professor/aluno. Em cinco abordagens analisadas, duas se caracterizam por 

um professor que assume o papel de extensionista, e as demais melhor se relacionam com aspectos 

que levam a uma “práxis” Libertadora. Ao utilizar como modelo de investigação uma pesquisa 

realizada sobre a prática dos professores das ciências da Naturais foi possível considerar outros 

fatores que estão associados ao processo ensino aprendizagem, como os fatores sociais dentro de 

uma sociedade capitalista, fatores que nos levam a refletir o atual sistema educacional. 

 

AVIPA: INTERRELAÇÕES ENTRE A CULTURA LOCAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM UM 

CONTEXTO DE FORMAÇÃO HUMANA NÃO FORMAL 

 

Laurimar Thomé da Rocha, Guaraçaí Terezinha dos Santos, Laila Aline Candido da Silva e Rachel 

Melo de Azevedo Costa - laura_tho@yahoo.com e rachelmdeacosta@gmail.com 

 

A Associação dos Amigos da Vila do Papelão, localizada no Coque, Recife, Pernambuco, nasceu e 

cresceu há 12 anos em uma comunidade (re) conhecida por sua história de (re) existência onde 

“Ninguém colabora porque a região é violenta, e a comunidade é violenta porque ninguém contribui 

com o desenvolvimento da localidade"(Simão, A.F., 2004). No entanto, ao interagir com práticas 

pedagógicas e estabelecer uma rede de vínculos e saberes com o espaço público vinculado a outras 

associações e movimentos sociais (NEIMFA, Coque RExiste), relatamos uma experiência de 

formação humana (não formal), reconhecimento mútuo e valores associados ao princípio de 

solidariedade na cultura e cidadania local. 
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